
 

Oldtidsveiene 

Oppegård Historielag har siden starten i 1985 vært opptatt av å ta vare på våre oldtidsveier. 

Kommunen har i samme periode vært utsatt for et stort utbyggingspress. For å bedre 

promoteringen av vernetanken rundt kulturminner i utmark generelt, og for å kartlegge 

oldtidsveiene spesielt, ble det nedsatt et veiutvalg i Historielaget i år 2000.  Veiutvalget har i 

samarbeid med kommunen og arkeologer fra fylkeskommunen og Universitetets 

kulturhistoriske museer (Oldsakssamlingen) søkt å få kartlagt og har GPS-festet i alt tre 

oldtidsveier som har vært hovedferdselsårer gjennom områder som i dag ligger i Oppegård 

kommune. Formålet er å få stadfestet det varige vern som disse før-reformatiske veifar bør 

ha etter kulturminneloven. Disse er: 

 

1) Oldtidsveien øst: Oldtidsveien Nord-Syd var en del av en gammel sammenhengende vei 

sørover fra Oslo til Østfold, Båhuslen og København. Veien er fredet fra Ljan i Oslo til Fløysbonn i 

Oppegård. Videre går veien til Sønsterud, Sagstua, Grytebråten, Nylænne, Slåbråten, 

Sætrebråten, Sætre og Haugbru. Der går den videre til Ski og Ås. Denne veien var etter all 

sannsynlighet, også hovedveien gjennom Urgården ”Fløgspon” (nå Fløysbonn). 

2) Oldtidsveien vest: Oldtidsveien fra Ljan, Stubljan, Hvitebjørn, Torbjørnsrud, Bjørnsrud, 

”Uppigarden” v/Vestre Oppegård – videre til Bårdsrud (Bålerud) ved kirken. Derfra til 

Jørenrud/Jøranrud, Sjødal og ned til Fåle ved Pollen og Nesset. Denne veien var hovedveien 

gjennom urgården Fåle. 

3) Kirkeveien: Oldtidsveien (til fjorden) som skar av fra oldtidsveien Nord-Syd ved Sønsterud 

mot sydøst til plassen og veikrysset Korsveien. Herfra gikk veien videre til plassen Østli, og 

derfra til Sandås. Herfra kunne man etter tre alternativer komme seg gjennom Vestre 

Greveruds skog til Skyssplassen Flåtestad. (Se løitnant Langes kart fra 1884). Fra Flåtestad 

var det organisert skyssplikt med kommunikasjon over Gjersjøen, som gårdene Greverud og 

Kurud hadde ansvar for. Fra flåtefestet og båtbrygge ved Kurud strand, gikk oldtidsveien 

videre over Kuruds tun, derfra videre nordvestover langs bekk og jordekant til Kirkeleet ved 

grensen til Kurudskog. Her svinger veien av mot vest og går opp Rytterkleiva forbi 

bronsealderrøyser til den gamle preste- og lensmannsgården ”Grimo” (nå Grønnmo) ved en 

gamle Gjerdarud kirke. Herfra gikk veien videre ned til Bunnefjorden med forbindelse over til 

Nesodden ved Kirkevika. Herfra var det forbindelse ned til Oslofjorden og over denne til 

Hurum. 

 



 

Løitnant Langnes kart fra 1884 hvor vi har tegnet inn flåte- og båttraseene  

 

 

Kilde: FOLLOMINNE 2007: Stokkbåten i Gjersjøen, v/Bjørn Gerhard Lunder 

 


